
FORMADOR

Feliciano Garcia

INICI
3 de novembre de 2022

FI
27 d'abril de 2023

DURADA
Total 30 hores

1a part 15 hores
2a part 15 hores

CALENDARI I HORARI
sessions presencials

3, 17 novembre, 1 desembre 2022

9 gener, 9, 23 febrer, 16 març

 i 20 abril 2023 de 17.15 a 19.15 hores

MODALITAT
 Mixta: presencial i online

PREU
3.759€

Veure l'apartat condicions econòmiques

LLOC D'IMPARTICIÓ
Escola Bon Pastor
C. Sant Adrià, 134
08030 Barcelona 

Abans del curs els participants rebran un
mail amb instruccions per accedir a la

plataforma de la formació

FINANÇAMENT
Bonificable

Veure l'apartat condicions econòmiques

CONTINGUTS

Canvis i continuïtats. Els sis vectors
Definició dels conceptes clau del nou currículum
Principis pedagògics

Competències clau i indicadors operatius
Competències específiques de cada àrea de coneixement/matèria i els seus
indicadors d’avaluació
Els sabers a cada àrea de coneixement/matèria. Les competències transversals
Programació d’unitats didàctiques o seqüències d’aprenentatge a partir del nou
currículum. Criteris d’avaluació a partir de les competències clau i les
competències específiques.

Definició de l’aprenentatge competencial i característiques.
Disseny d’activitats competencials.
L’aprenentatge basat en situacions

Principis del nou decret. Concepte d’avaluació formativa i formadora
Eines pel desenvolupament d’una avaluació reguladora
Elaboració d’activitats d’avaluació competencial.

El treball per àmbits en el nou currículum
Disseny i avaluació de projectes globalitzadors

BLOC 1. Característiques del nou currículum

BLOC 2. Del currículum a la programació d’aula

BLOC 3. Els aprenentatges competencials

BLOC 4. L’avaluació per competències

BLOC 5. Projectes globalitzadors

PRESENTACIÓ
L'objectiu d'aquesta formació és proporcionar un espai de coneixement i comprensió
de les novetats introduïdes a partir del nou currículum i generar eines pel seu
desplegament en el dia a dia del professorat a l’aula.

DESTINATARIS
Formació adreçada a docents de secundària de l'escola Bon Pastor.

OBJECTIUS

Analitzar els canvis i continuïtats del nou decret.
Revisar els principis pedagògics per tal d’incorporar-los en la nostra tasca docent
Interpretar els nous conceptes relacionats amb la LOMLOE: Competències clau,
Indicadors de sortida, Competències específiques.
Dissenyar de forma coherent unitats didàctiques o seqüències didàctiques a partir
del nou currículum. Generar criteris d’avaluació a partir de les indicacions del
decret.
Entendre els pilars bàsics del disseny competencial d’activitats d’aprenentatge
Dissenyar activitats competencials.
Incorporar a la programació l’aprenentatge basat en situacions.
Incorporar eines d’avaluació reguladora en la nostra pràctica docent.
Dissenyar i avaluar projectes globalitzadors.
Generar espais de diàleg, discussió i treball compartit dintre del claustre.
Implementar materials “reals” de cada matèria o àmbit de coneixement.

DISSENY, ORGANITZACIÓ I
DESPLEGAMENT D'ACTIVITATS
D'ENSENYAMENT - APRENENTATGE A
PARTIR DEL NOU CURRÍCULUM

22134.01 i 23011.01

FORMADOR
Feliciano Garcia. Docent de seundària. Formador de centres de Primària i Secundària
en temàtiques relacionades amb la innovació pedagògica. Facilitador de tallers per a
millorar la relació i comunicació famílies amb infants i adolescents.

Escola Bon Pastor (Barcelona)

1a part (2022)
2a part (2023)



INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES 

L’import total d’aquest grup formatiu és de 3.759€ (1.762€ corresponen a les hores realitzades l'any 2022 i 1.817€ corresponen a
les hores realitzades l'any 2023), independentment del nombre de participants (el màxim per bonificar és de 30 participants en el
cas de formació presencial o virtual, o de 80 per tutor en el cas de Teleformació)
L'import es facturarà a l'escola en dues parts, un cop iniciada la formació de cada any. 
Aquesta formació és bonificable, per un import màxim de 121,5€ per participant  les hores realitzades el 2022 i per un import
màxim de 127,5€ per participant les hores realitzades el 2023 (sempre que es compleixin totes les condicions (veure l’apartat
“Bonificacions de la matrícula”)
Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del llistat de dades de participants facilitat al centre.

Llistat de dades dels participants, signat i segellat pel director/titular/administrador del centre. 
Document d'Informació a la Representació Legal dels Treballadors (només per als participants dels centres que bonifiquin). El
model podeu obtenir-lo al web, clicant a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/ En cas que l'entitat ja hagi
lliurat aquest document en un curs anterior fet dins de l’actual exercici, no cal tornar-lo a lliurar.
Certificat de cost salarial del participant (excepte autònoms i participants d’entitats no adherides a la FECC, o participants que  
 hagin demanat expressament que NO els tramitem bonificació). El model podeu obtenir-lo al web, clicant a:
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/

IMPORTANT! Per bonificar aquesta formació cal que l'entitat/escola disposi de remanent de crèdit de formació (si voleu que us
consultem el crèdit que us queda per aquest any, feu-nos un correu a gestio@escolacristiana.org)

L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions: Real Decreto 694/2017, de 3 de julio i Ley 30/2015,
de 9 de septiembre 

Preu i inscripcions

 

Baixes
En ser un preu tancat per grup, les baixes no afecten a l'import facturat a l'escola. Tot i això, us demanem que ens les comuniqueu
abans de l'inici de la formació per tal que puguem treure el participant de les llistes, i el formador tingui constància de quins son els
participants reals.

 

Documentació a enviar a la FECC prèvia a la realització del curs (IMPRESCINDIBLE)

 

Certificat d’assistència
Per rebre el certificat d’assistència cal haver assistit a un 75% de la docència presencial o de les aules virtuals, i en cas que hi hagi
teleformació haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador). També és imprescindible haver lliurat la
documentació del curs (documentació indicada a l'apartat anterior).

 

Bonificacions de la inscripció

Per tal de poder-vos bonificar l'import corresponent, cal haver fet prèviament els tràmits. Nosaltres realitzem automàticament els
tràmits per a les escoles adherides a la FECC, i un cop finalitzada la formació us enviarem l'import exacte a bonificar. Si no sou
entitat adherida a la FECC però voleu que us fem aquesta gestió (cost de la gestió: 12€/participant) cal que ens ho demaneu a:
gestio@escolacristiana.org

No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no arribin al 75% d’assistència de la
part presencial o aula virtual, la no superació de la part de Teleformació (en cas que n’hi hagi), la participació dels Autònoms, les
inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat.
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